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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  инж.Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

            Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова 

помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 

"Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт" в рамките на инвестиция C4.I1 

"Подкрепа за обновяване на сградния фонд" 

 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 

            Със Заповед № РД – 02 – 36 – 1174/19.12.2022 г. на Ръководителя на 

Структурата за наблюдение и докладване на Националния план за възстановяване и 

устойчивост бяха  утвърдени насоки за кандидатстване за провеждане на процедура 

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-

RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт" в рамките на инвестиция C4.I1 

"Подкрепа за обновяване на сградния фонд" от Плана за възстановяване и устойчивост 

с краен срок за кандидатстване 28.04.2023 г. 

В тази връзка  Община Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с 

проектно предложение „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

предоставяне на административни услуги на ул. “Дунав” 2 и ул. “Васил Левски” 70 в 

гр.Исперих“, чиято стойност не може да надвишава 2 000 000 лева с ДДС. 

Допустимите дейности включват:  

1. Дейности за изпълнение на СМР/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ 

и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници,  в т. 

ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;; 

2.  Подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната 

сграда 

Кандидатите следва да предвидят и да поемат със собствени средства разходите, 

свързани със: 

- СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните 

мерки в техническия паспорт на сградата, както и 
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- СМР за всички необходими и технически възможни мерки за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с Наредба 

РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. 

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Енергийно 

обновяване на публичен сграден фонд за предоставяне на административни 

услуги на ул. “Дунав” 2 и ул. “Васил Левски” 70 в гр.Исперих“ по процедура BG-

RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт" в рамките на инвестиция C4.I1 

"Подкрепа за обновяване на сградния фонд" от Плана за възстановяване и устойчивост 

2. Гарантира осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които 

не се  финансират по процедурата. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

Вносител, 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 

 


